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Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-

професійної програми Міжнародні економічні відносини  

спеціальності 292  Міжнародні економічні відносини. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія» полягає у 

вивченні закономірностей стосунків і поведінки людей у різноманітних 

конфліктах, з’ясуванні причин виникнення конфліктів і дослідженні методів 

їх вирішення, способів та прийомів, раціональних технологій запобігання, 

прогнозування, профілактики та попередження конфліктів. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни 

загальної підготовки обов’язкової частини базується на знаннях, отриманих 

при вивченні навчальних дисциплін, таких як «Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці», «Етика та естетика», «Етика дипломатичних 

перемовин», «Ділові переговори в міжнародному бізнесі», «Історія та 

культура України», «Країнознавство», «Міжнародні відносини і світова 

політика»,  «Міжнародне право», «Міжнародні організації», «Політологія», 

«Правознавство», «Право Європейського Союзу», «Психологія», 

«Соціологія», «Теорія міжнародних відносин», «Управління міжнародним 

бізнесом» та «Філософія».  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття практичних 

навичок у вирішенні конфліктів та вмінь контролювати конфліктну ситуацію, 

а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його 

використовувати. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни : 

− розгляд та аналіз сучасних підходів до конфліктів;  

− аналіз об’єктивних і суб’єктивних причин виникнення конфліктів; 

− освоєння методики дослідження конфліктів;  

− розгляд та аналіз моделі та динаміки проходження конфлікту; 

− вивчення конструктивних і деструктивних функцій конфлікту; 

− набуття навичок запобігання виникнення деструктивних конфліктів; 

− набуття вмінь управління конфліктною ситуацією та застосування 

методів конструктивного вирішення конфліктів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів 

вищої освіти мають бути сформовані такі компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, застосування методів 

наукового пізнання. 

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати 

нові ідеї. 



ЗК 5. Здатність застосовувати професійні знання у практичних 

ситуаціях, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення.  

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, обробки та аналізу 

інформації. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді та автономно, навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК 10. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів 

у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків. 

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному середовищі з урахуванням 

його мультикультурності.  

ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально на основі етичних 

принципів, прагнення до збереження довкілля. 

ЗК 14. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

фахові:  

ФК 1. Здатність використовувати системний підхід до аналізу 

закономірностей і тенденцій розвитку системи міжнародних економічних 

відносин. 

ФК 2. Розуміння основних особливостей сучасної світової та 

національної економіки, інституціональної структури, напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

ФК 7. Здатність мотивувати та розробляти ефективну систему 

організації праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера з 

урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 

ФК 10. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати 

результати досліджень. 

ФК 12. Здатність стратегічно мислити, визначати економічні стратегії 

країн та їх пріоритети. 

ФК 15. Здатність до моделювання ситуацій та поведінки суб’єктів ЗЕД 

в умовах нестійкості кон’юнктури на світових ринках, розробляти та обирати 

перспективні напрямки діяльності та розвитку в умовах криз у світовому 

господарстві. 

1.4. Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних 

відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів 

та міждисциплінарних підходів. 

ПРН 6. Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в 

команді, брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати 

роботою інших для досягнення поставлених цілей забезпечувати якість 

виконуваних робіт, аргументувати результативність економічної діяльності у 

мінливому середовищі. 

ПРН 11. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та 



конфлікту в міжнародних системах. 

ПРН 12. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, 

юридичні, економічні, екологічні й інші ризики у сфері міжнародних 

відносин та глобальних процесів. 

ПРН 14. Демонструвати знання про природу та характер розвитку та 

взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях. 

ПРН 15. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, 

визначати перспективи розвитку організації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин –  

3 кредити ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Конфлікт: поняття та предмет вивчення 

Конфлікт як феномен соціального явища. Сутність конфлікту. 

Формування конфліктологічних ідей. Конфліктологія як наука та навчальна 

дисципліна. Становлення конфліктології як галузі наукового знання. Місце 

конфліктології в системі наук. Галузі вітчизняної конфліктології. Загальна 

характеристика  зарубіжної конфліктології. Методологічні основи 

дослідження конфліктів.  

Тема 2. Об’єктивні та суб’єктивні причини, функції  виникнення 

конфліктів 

Особистісні причини виникнення конфліктів. Позитивні та негативні 

функції конфліктів. Поведінка людей у конфлікті. Двоїстий характер функції 

конфлікту. Теорії механізмів виникнення конфліктів.  

Тема 3. Види конфліктів 

Класифікації різних видів конфліктів. Рольові конфлікти. Політичні 

конфлікти. Соціальні конфлікти. Сімейні конфлікти. Міжетнічні конфлікти. 

Конфлікти в сучасних правових відносинах. Релігійні конфлікти та основні 

шляхи їх вирішення. Конфлікти в сфері управління. Економічні конфлікти. 

Педагогічні конфлікти.  

Тема 4. Динаміка конфлікту та механізми його розвитку 

Анатомія конфлікту. Основні періоди й етапи в розвитку конфлікту. 

Ескалація конфлікту. Динаміка різних видів конфлікту. Життєвий цикл 

конфлікту (на основі моделей К. Мітчела та Б. Хофмана). Ескалація 

конфлікту.  Напруженість як передумова і наслідок конфлікту. 

Тема 5. Загальна характеристика внутрішньоособистісного 

конфлікту 

Поняття внутрішньоособистісного конфлікту. Основні види 

внутрішньоособистісних конфліктів. Наслідки внутрішньоособистісних 

конфліктів. Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів. 

Тема 6. Міжособистісні конфлікти 

Механізми виникнення міжособистісних конфліктів. Причини 

міжособистісних конфліктів. Структура міжособистісних конфліктів. Сфери 

їх прояву. Поняття міжособистісного конфлікту та його особливості. 



Причини та чинники міжособистісних конфліктів. Управління 

міжособистісними конфліктами. 

Тема 7. Міжгрупові конфлікти 

Групові конфлікти та їх особливості. Конфлікт «група – група». 

Внутрішньогруповий фаворитизм. Трудові конфлікти і шляхи їх розв’язання. 

Специфіка міжетнічних конфліктів. Внутрішньополітичні конфлікти. 

Мобінг-конфлікт. Девіантна поведінка в конфлікті.  

Тема 8. Міждержавні конфлікти 

Міжнародні відносини і зовнішньополітичний інтерес держави як 

основа міждержавних конфліктів. Типологія міждержавних конфліктів. 

Динаміка конфліктного процесу. Форми, методи, технології та політико-

правові засоби запобігання, врегулювання і вирішення міждержавних 

конфліктів. Роль міжнародних організацій (ООН, Ради Європи) та воєнно-

політичного блоків (НАТО) у попередженні, запобіганні ескалації та 

врегулюванні міжнародних конфліктів. Основні засоби діяльності Ради 

Безпеки ООН щодо врегулювання міжнародних конфліктів.  

Тема 9. Шляхи аналізу конфліктів 

Логіка своєчасного аналізу конфлікту. Методологічні та організаційно-

методологічні основи дослідження конфліктів. Технологія діагностики 

конфлікту. Інструметарій діагностики  конфлікту. Картографія конфлікту  

Х.Корнеліус і Ш.Фейр. Структурна модель конфлікту за В.М. Шаленко. 

Діагностика організаційних конфліктів згідно моделі Л. Грінхелга.  

Методологічні принципи дослідження конфліктів. Експериментальні 

дослідження конфліктів в лабораторних умовах: ігрові процедури і 

створення конфліктів. Експерименти з провокуванням конфліктів в 

природних умовах. Вивчення специфічних форм соціальної взаємодії як 

моделей конфлікту. Примирні таі арбітражні процедури. Методи опитування 

при вивченні конфліктів. Допоміжні методи: тести, анкети, моделювання, 

соціометрія тощо. Етапи аналізу конфлікту. Методи дослідження конфліктів. 

Методи вивчення конфліктності особистості.  

Тема 10. Стрес як причина та наслідок виникнення конфлікту  

Класифікація стресорів та їхніх наслідків. Сутність, фактори та види 

стресів. Динаміка розвитку внутрішнього напруження під час стресу. Рівні 

та методи управління стресами. Умови заполбігання стресам. Психологічна 

готовність членів протистояти стресам. Прийоми виходу зі стресових 

ситуацій. Прийоми нейтралізації стресів. 

Тема 11. Прогнозування, запобігання та профілактика конфліктів 

Моніторинг і прогнозування конфліктів. Сутність та значення процесів 

профілактики та запобігання виникненню конфліктів. Передумови успіху, 

труднощі профілактики та запобігання конфліктам. Технологія профілактики 

й запобігання конфліктам. Інструменти управління емоіціями у профілактиці 

й запобіганні конфліктам. 

Тема 12. Управління конфліктами  

Стилі (стратегії) поведінки в конфлікті. Методи управління 

конфліками. Форми, варіанти та критерії завершення конфліктів. Переговори 



як універсальний  метод вирішення конфліктів. Медіація та її роль у 

розв’язанні проблемних ситуацій.  
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